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1. Sammanfattning 
 
Göteborgs stad arbetar med att ta fram en detaljplan för fritidsbebyggelse på Köpstadsö 
och har därför beställt en NVI av Pro Natura. 
 
Inventeringen utfördes under juni 2018 enligt Svensk Standard 199000:2014 
Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI). Eftersom inventeringen 
genomförs enligt detaljeringsgraden detalj med tillägget naturvärdesklass 4 generellt 
biotopskydd, värdeelement, detaljerad redovisning av artförekomst och fördjupad 
artinventering avseende grod- och kräldjur kommer alla objekt med en storlek om minst 
10 m2 eller mer att identifieras, karteras och beskrivas. Linjära objekt med en längd om 10 
m eller mer och en bredd om 0,5 m eller mer kommer också att identifieras, karteras och 
beskrivas.  

Sammanlagt inventerades cirka 8,5 ha. Totalt har 9 naturvärdesobjekt avgränsats; och av 
dessa klassades 6 stycken (sammanlagt 7,31 hektar) som objekt med visst naturvärde 
(naturvärdesklass 4) medan 3 objekt (sammanlagt 0,59 hektar) bedömdes ha ett påtagligt 
naturvärde (naturvärdesklass 3). De båda delområdena med påtagliga naturvärden är 
delområde 2 och 4 (orange färg på karta i figur 3 och bilaga 1). Värden för biologisk 
mångfald är främst knutna till gårdsnära gräsmarker, småvatten och lite rikare hällmarker. 

Värdeelement förekommer spritt i området, främst i form av lite äldre ekar, någon 
ektorraka samt mindre dammar/vattensamlingar. 

Vid inventering av groddjur påträffades endast vanlig padda (i naturvärdesobjekt 9 och 
värdeelement nr 7) och den har även konstaterats reproducera sig i naturvärdesobjekt 9 
om än fåtaligt (1–2 individer). Dammarnas och vattensamlingarna har generellt bedömts 
hysa låga förutsättningar för groddjur. 

Vid en eventuell byggnation blir effekterna på det inventerade områdets naturvärden 
begränsat om byggnation förläggs till de hällmarker som placerats i naturvärdesklass 4. 
Skulle byggnation genomföras i delområde 2, 4 eller 9 skulle de negativa effekterna på 
naturvärdena bli betydligt större.  

För att ytterligare reducera inverkan på förekommande naturvärden är det önskvärt om 
strukturer som har pekats ut som värdeelement (inklusive vattensamlingen i 
naturvärdesobjekt 8) kan lämnas. 
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2. Uppdraget 
 

2.1 Bakgrund 
Göteborgs stad arbetar med att ta fram en detaljplan för fritidsbebyggelse på Köpstadsö. 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en kompletterande fritidshusbebyggelse med 
hänsyn till den speciella kulturmiljön och strandskyddet inom området. 

Det inventerade området är ungefär 8,5 hektar och består till största delen av ungskog 
och buskmarker i en kuperad sprickdalsterräng med mycket hällmarker.  

2.2 Syftet med NVI:n 
I uppdraget ingår att kartlägga de terrestra naturvärden som finns inom fastigheten  

2.3 Omfattning 
Inventeringen ska följa den nationella standarden för naturvärdesinventering SS 
199000:2014 med en fördjupad artinventering avseende grod- och kräldjur. 

Inventeringen har genomförts med detaljeringsgraden detalj. 

Det ska framhållas att detta, enligt standarden för naturvärdesinventering (NVI), är en 
sammanställning och bedömning av värden utifrån aspekten biologisk mångfald. Någon 
bedömning av områdets eventuella geologiska, geomorfologiska, arkeologiska eller 
hydrologiska värden ej har gjorts. 

I detta arbete ingår heller ingen bedömning av den kulturhistoriska miljön. Inte heller 
innehåller detta arbete någon bedömning av områdets sociala värden eller värden för 
friluftslivet. 

Slutligen innehåller arbetet heller inga bedömningar av konsekvenser för biologiskt 
mångfald vid en eventuell exploatering av något slag. 

Fältarbetet genomfördes under perioden maj och juni.  
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3. Metodik  
Naturvärdesinventeringen har genomförts enligt den nya standarden för 
naturvärdesinventeringar (NVI) SS 199000:2014. För detaljer i denna så hänvisas till 
standarddokumenten Svensk Standard SS 199000:2014 och Teknisk rapport SIS-TR 
199001:2014. 

3.1. Generell naturvärdeinventering 
Grunden i denna standard är att på ett transparent, upprepbart och väldefinierat sätt 
genomföra naturvärdesbedömningar vad gäller biologisk mångfald. Syftet med en 
naturvärdesinventering är att identifiera och avgränsa de geografiska områden i 
landskapet som är av positiv betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och 
naturvärdesbedöma dessa. Ett områdes naturvärde redovisas genom att det tilldelas en 
naturvärdesklass. Naturvärdesinventeringar kan genomföras med olika ambitionsnivåer 
beroende på syftet med inventeringen. Detta gäller huruvida fältarbete ska genomföras 
eller ej, vilken detaljeringsgrad inventeringen ska ha (vilken som är minsta obligatoriska 
karteringsenhet) och om inventeringen ska ha några tillägg (. identifiering av objekt med 
generellt biotopskydd, inventering av särskilda arter, identifiering och avgränsning av 
områden som har naturvärdesklass 4). 

En viktig princip i arbetet med naturvärdesinventering enligt standarden är att 
naturvärdesbedömningen ska utgå från två olika bedömningsgrunder – bedömningsgrund 
art och bedömningsgrund biotop. Den första avser i vilken grad arter och arters förekomst 
bidrar till naturvärdet. Den andra är en bedömning av hur biotopen bidrar till den 
biologiska mångfalden. De båda bedömningsgrunderna är naturligtvis beroende av 
varandra så att högre värde från biotopsynpunkt normalt leder till att området också har 
värden i form av artförekomster. 

Ett viktigt begrepp vid användningen av arter som bedömningsgrund är begreppet 
naturvårdsart. Enligt standarden för naturvärdesinventeringar (NVI) så är naturvårdsart en 
art som indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig själv är av särskild 
betydelse för biologisk mångfald. Detta ansluter till ArtDatabankens definition av 
begreppet (ArtDatabanken 2013). Enligt ArtDatabanken så är naturvårdsarter ett 
samlingsbegrepp för skyddade arter, rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter, 
signalarter och nyckelarter. I standarden hanteras dock nyckelarter separat och ingår 
därmed inte i begreppet naturvårdsart. Signalarter markeras i listorna över 
naturvårdsarter med ”S”. 
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I denna inventering har arter som användes i inventeringen av ängs- och hagmarker 
(Naturvårdsverket 1987) använts som indikatorarter på naturvärden i gräsmarksmiljöer – 
och ingår därmed i naturvårdsarterna. Dessa markeras med ”ÄoH”.  

 

Viktiga faktorer vid bedömning av ett områdes biotopkvalitet är  

• Naturlighet  
• Processer och störningsregimer  
• Strukturer.  
• Element 
• Kontinuitet  
• Naturgivna förutsättningar.  
• Förekomst av nyckelarter.  
• Läge, storlek och form.  

Strukturer och element är av särskild betydelse vid bedömningen eftersom de är 
företeelser som kan uppfattas i fält. De används därför i många fall för att indirekt 
bedöma förekomst av andra biotopkvaliteter, som t.ex. naturlighet, processer och 
störningsregimer, kontinuitet, naturgivna förutsättningar och vissa nyckelarter. 

Biotopens värde beror också på hur sällsynt och hotad den är. 

I standarden finns också angivet hur olika naturtyper ska benämnas. En naturtyp är en 
sammanfattande benämning på en grupp biotoper med gemensamma kännetecken. I 
naturvärdesinventeringen grupperas biotoperna i följande naturtyper: Infrastruktur och 
bebyggd mark, täkt och upplag, park och trädgård, åkermark, äng och betesmark, 
igenväxningsmark, skog och träd, myr, fjäll, berg och sten, sandmiljö, grund marin 
mjukbotten, grund marin hårdbotten, djup marin mjukbotten, djup marin hårdbotten, 
biogent rev och bubbelrev, antropogen marin miljö, grund sjö, djup sjö, småvatten, 
vattendrag, antropogen limnisk miljö, havsstrand samt limnisk strand. Begreppet naturtyp 
används ibland, både i vanligt tal och i biologiska sammanhang, med något annorlunda 
betydelse. Ett exempel är Natura 2000 som använder naturtyp i en annan betydelse. 

Ett viktigt resultat av en naturvärdesinventering är att naturvärdesobjekt identifieras, 
avgränsas, bedöms och beskrivs. Ett naturvärdesobjekt i en naturvärdesinventering är ett 
avgränsat geografiskt område med naturvärde, som utgörs av en dominerande naturtyp 
och som kan bedömas till en och samma naturvärdesklass. I standarden ska ett 
naturvärdesobjekt vara ett sammanhängande geografiskt område. 

De naturvärdesklasser som används i naturvärdesinventeringen är: 
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• Naturvärdesklass 1 - högsta naturvärde  
• Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde  
• Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde 
• Naturvärdesklass 4 - visst naturvärde  

Områden som inte anses ha betydelser för biologisk mångfald anges som områden med 
lågt naturvärde. I detta uppdrag ingår inte att kartera och redovisa områden med lågt 
naturvärde. Enligt uppdraget så ska naturvärdesinventeringen enligt uppdraget utföras 
som fältinventering med detaljeringsgrad detalj. Detta innebär att minsta objekt som ska 
identifieras är en yta av 10 m2 eller mer eller ett linjeformat objekt med en längd av 10 m 
eller mer och en bredd av 0,5 m eller mer. De områden om inventeras och 
naturvärdesbedömdes är de som uppnår naturvärdesklass 3 eller högre. 

Det område som inventerats framgår av karta i figur 3 samt i bilaga 1. 

3.2 Inventering av groddjur 
Groddjur inventerades genom direkta observationer. Fältbesök gjordes vid två tillfällen 
(2020-04-28 samt 2020-06-09). Eftersök gjordes i samtliga de små 
dammar/vattensamlingar som finns inom det avgränsade inventeringsområdet. 
Fältbesöken förlades både till dagtid och kvälls- nattid. 

3.3 Arbetsgång 
Förarbete 
1. Sammanställning av tidigare dokumentation om naturen i inventeringsområdet. 
Följande material har studerats:  

• Detaljplan för fritidsbebyggelse på Köpstadsö 1: 156 inom stadsdelen Styrsö- 
• Artportalen 
•  

2. Potentiella naturvärdesobjekt har avgränsats. 

3. Fältkartor för arbetet där potentiella naturvärdesobjekt är markerade har tagits fram. 
Fältkartorna har innehållit en bakgrund med ortofoto. 

Fältarbete 
Eftersom inventeringen har genomförts enligt detaljeringsgraden detalj så har alla objekt 
med en storlek om minst 10 m2 eller mer att identifierats, karterats och beskrivits. Linjära 
objekt med en längd om 10 m eller mer och en bredd om 0,5 m eller har också ingått i 
uppgiften att identifiera, kartera och beskriva men sådana har inte noterats. Detta innebär 
att hela det avgränsade området har genomsökts så att dessa har kunnat upptäckas. De 
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enskilda träd som noterades når endast naturvärdesklass 4 och redovisas därför inte i 
denna inventering. 
I inventeringsområdet har naturvärdesobjekt urskilts som tillhör naturtyperna Äng och 
betesmark, Skog och träd, och Småvatten. Namnskicket för att benämna olika biotoper 
följer där såvitt möjligt Vegetationstyper i Norden (ViN) (Påhlsson 1998), Sydsvenska 
lövskogar (Löfgren & Andersson 2000) samt KNAS (Jönsson 2009). 
 
Rapportering 
Rapporteringen följer standarden och för detaljer hänvisas till standarddokumenten. Om 
inga kommentarer anger annat så är naturvårdsarterna noterade under denna 
naturvärdesinventering. 
 

4. Allmänt om naturförhållandena 
4.1. Geografi och bebyggelse 
Utredningsområdet är knappt xx ha stort och utgörs av en småkuperad och bergig 
terräng med stora partier med berg i dagen. Några små våtmarker (=dammar) finns inom 
området.   
Vegetationen består av en uppväxande ungskog med mycket sly och buskar. På torrare 
marker dominerar tallen med olika lövträd står i sprickor och svackor. Bland dessa 
dominerar björk och asp och rönn och i några bredare svackor en hedekskog. Bland 
buskarna är enen mycket vanlig. 
 
Området ligger i den norra delen av byn på den östra delen av ön strax innanför 
Småskären (=ett par små klippöar). I söder avgränsas området av en liten havsvik och på 
den norra sidan av denna löper en väg; Småskärsvägen. I den västra delen av området 
löper också en mindre stig mot norr som kallas för Tåvägen. 
 
Centralt i området finns en unik trädgårdsanläggning som började anläggas 1915 och 
syftade till att skapa en vindskyddad odlingsmark. Då skedde en omfattande påfyllnad av 
matjord från fastlandet och byggandet av stenmurar i de sprickdalar som omgärdade 
byggnaderna. Även bevattningsdammar har anlagt i området. De gårdsnära och i 
huvudsak anlagda miljöerna finns närmare beskrivna i detaljplanen. 
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Figur 1. Buskmarkerna inom fastigheten norr om bebyggelsen delområde 1 och en bit av fruktträdgården i delområde 2 

Foto: William Appelqvist. 

4.2. Naturförhållandena 
Inventeringsområdet präglas av hällmarker och buskmarker i en småkuperad terräng med 
många små sprickdalar och mycket berg i dagen mednakna hällar 
I de västra delarna är marken något mer näringsrik och här finns små arealer med 
sumpskogar och ekdominerade lövskogar med en något rikare flora.  



Naturvärdesinventering inom fastigheten Köpstadsö 1: 156  

 
  11 (29) 

 

Figur 2. Tomtmarken intill den anlagda dammen Delområde 2 och en ek i den västligaste delen av området, delområde 

7. Foto William Appelqvist. 

 

4.3. Uppgifter om naturförhållandena från befintligt underlag  
Hela inventeringsområdet ligger inom ett stort område som klassats som riksintresse 
enligt kapitel 3, Miljöbalken Kulturmiljövård (Styrsö socken) samt enligt kapitel 4, 
Miljöbalken, Högexploaterad kust (Kustområdet och skärgården Bohuslän). Det 
inventerade områdets ostligaste del tangerar dessutom ett område som klassats som 
riksintresse för friluftsliv (Göteborgs skärgård). I stort sett hela det inventerade området 
ligger inom strandskyddat område. Inom aktuellt inventeringsområde saknas särskilda 
områdesbestämmelser för Natura-2000, naturreservat, biotopskyddsområde eller 
liknande.  

Inga av de tematiska inventeringar som utförts på regional eller nationell nivå, såsom 
våtmarksinventeringen, ängs och betesmarksinventeringen, nyckelbiotopsinventeringen, 
sumpskogsinventeringen eller ädellövskogsinventeringen har redovisat ytor inom 
avgränsat inventeringsområde.  

Inga skyddsvärda träd har rapporterats från området och inga sådana noterades heller 
under fältarbetet. 
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Inom inventeringsområdet finns en rad fynd av vanliga kärlväxter. Inga av dessa är att 
betrakta om naturvårdsarter och redovisas därmed inte vidare i denna rapport. 
Undantaget från detta är dock fynd av klofibbla (NT) som rapporterats från 
inventeringsområdet med en grov angivelse som ungefär innefattar delområde 2 och 4. 
Underfältarbetet noterades denna art inom dessa båda delområden (se vidare nedan).  
 

5. Beskrivningar av naturvärdesobjekt 
Området har delats in i 9 delområden. 6 av dessa har fått naturvärdesklassen ”visst 
naturvärde” och 3 har fått värdet ”påtagligt naturvärde”. Dessa områden beskrivs nedan.  

 
Figur 1.Karta över inventerat område samt naturvärdesobjekten och deras naturvärdesklass. 
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Naturvärdesobjekt 1 
Objekt-ID 
Köpstadsö 1 

Naturvärdesklass 
4 

Inventeringsdatum 
2020-05-13 

Inventerare 
Thomas Appelqvist, Pro Natura, Jonas 
Örnborg, Örnborg Kyrkander Biologi & 
Miljö AB 

Biotoper 
Blandskog och buskmarker 

Areal 
5,17 ha 

Naturtyper 
Skog och träd 

Natura 2000 naturtyper 
Uppfyller ej kriterier 

 
Översiktlig beskrivning 
En småkuperad sprickdalsterräng med 
öppna hällmarker som nu håller på att växa 
igen. I de små sprickdalarna och i andra 
sänkor växer nu träd och buskar upp. Här 
finns små grupper av tallar men också 
mycket björk, rönn och asp. Andra vanliga 
buskar är enar i torrare lägen och viden i 
fuktstråken. På hällarna finns en lågvuxen 
vegetation med arter som ljung, bergven och 
kruståtel. I lägre terräng ner mot havet växer 
en lågvuxen och knotig hedekskog. Här finns 
även kuddar av blåmossa. Mindre 
vattensamlingar och fuktdråg ingår också i 
denna småmosaik av olika biotoper. I vattensamlingarna noterade ängsull och 
vattenklöver. 

Bedömningsgrund biotopvärde 
En småmosaik av olika naturmiljöer som hällmarker, krattskog och buskmarker 
representerar ett visst naturvärde. 

Bedömningsgrund artvärde 
Inga naturvårdsarter kunde noteras i detta naturvärdesobjekt som således har ett 
obetydligt artvärde. 

  

 

Figur 4. Buskmarker med berghällar. 
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Sammanfattande naturvärdesbedömning 
Sammanfattningsvis bedöms naturvärdesobjektet hysa ett visst naturvärde motsvarande 
klass 4. 

Tidigare inventeringar 
Saknas. 

Lagligt skydd 
Hela delområdet omfattas av strandskydd. 

 

Naturvärdesobjekt 2 
Objekt-ID 
Köpstadsö 2 

Naturvärdesklass 
3 

Inventeringsdatum 
2020-05-13 

Inventerare 
Thomas Appelqvist, Pro Natura, Jonas 
Örnborg, Örnborg Kyrkander Biologi & 
Miljö AB 

Biotoper 
Annan öppen äng 

Areal 
0,41 ha 

Naturtyper 
Äng och betesmark 

Natura 2000 naturtyper 
Uppfyller ej kriterier 

 
Översiktlig beskrivning 
I den östra delen finns en stor äng som slås 
och där vissa partier lämnas att blomma 
färdigt. I den blomsterrika ängsmarken 
dominerar rödsvingel tillsammans med örter 
som prästkrage, blåsuga, luddtåtel, rotfibbla, 
klofibbla och gullviva. 

I de västra delarna är mer stenigt och ett 
tunnare jordtäcke med arter som 
mandelblom, sommarvicker, sandkrassing, 
kärleksört, vårbrodd, styvmorsviol, 
sandmaskrosor, knägräs, sandlök och 
femfingerört. 

I kanten mot skogsmarken noterades getapel. Intill bergväggar finner man björnbärssnår 
där armeniskt björnbär är den vanligaste arten. 

 

Figur 5. Ängsmarkerna i våraspekt med gullvivor och 

spirande gräs. 
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Bedömningsgrund biotopvärde 
Påtagligt biotopvärde genom området har flera olika ängs-och hagmarksväxter där 
markerna slås varje år 

Bedömningsgrund artvärde 
Inom området finns flera arter som använts som indikatorarter vid ängs- och 
hagmarksinventeringen. Detta tillsammans med förekomst av en rödlistad art gör att 
delområdet bedöms hysa vissa artvärden. 

Naturvårdsarter, egna fynd: 
- Prästkrage, Leucanthemum vulgare (S).  
- Blåsuga, Ajuga pyramidalis (S).  
- Gullviva, Primula veris (S).  
- Mandelblomma, Saxifraga granulata (S).  
- Vårbrodd, Anthoxanthum odoratum (S).  
- Knägräs, Danthonis decumbens (S).  
- Klofibbla, Crepis tectorum (NT).  
 
Sammanfattande naturvärdesbedömning 
Sammanfattningsvis bedöms naturvärdesobjektet hysa ett påtagligt naturvärde 
motsvarande klass 3. 

Tidigare inventeringar 
Uppgift finns på Artportalen om förekomst av den rödlistade arten klofibbla (NT). 
Positionsangivelsen är dock grov men omfattar detta delområde. 

Lagligt skydd 
Hela delområdet omfattas av strandskydd. 
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Naturvärdesobjekt 3 

 

Objekt-ID 
Köpstadsö 3 

Naturvärdesklass 
4 

Inventeringsdatum 
2020-05-13 

Inventerare 
Thomas Appelqvist, Pro Natura, Jonas 
Örnborg, Örnborg Kyrkander Biologi & 
Miljö AB 

Biotoper 
Gräsmattor med fruktodlingar 

Areal 
0,63 

Naturtyper 
Park och trädgård 

Natura 2000 naturtyper 
Uppfyller ej kriterier 

 
Översiktlig beskrivning 
En stor trädgård där gräset klipps över de 
flesta ytorna men där mindre partier intill 
bergväggar och klåvor röjs och slåttras. Här 
finns fruktodlingar i form av äpple- och 
körsbärsträd men även en del prydnadsträd 
som exempelvis hagtorn och magnolior. 
Huvuddelen av träden står kvar från tiden då 
trädgården anlades. 

Bedömningsgrund biotopvärde 
Här finns ett visst biotopvärde genom att 
området har många blommande träd och buskar. 

Bedömningsgrund artvärde 
I delområdet finns en viss förekomst av pollinatörer. Inga naturvårdsarter noterades dock. 
Delområdet bedöms därför hysa obetydligt artvärde.  

Sammanfattande naturvärdesbedömning 
Sammanfattningsvis bedöms naturvärdesobjektet hysa ett visst naturvärde motsvarande 
klass 4. 

Tidigare inventeringar 
Saknas. 

Lagligt skydd 
Hela delområdet omfattas av strandskydd. 

 

Figur 6. Gräsmattor med planterade fruktträd 
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Naturvärdesobjekt 4 
Objekt-ID 
Köpstadsö 4 

Naturvärdesklass 
3 

Inventeringsdatum 
2020-05-13 

Inventerare 
Thomas Appelqvist, Pro Natura, Jonas 
Örnborg, Örnborg Kyrkander Biologi & 
Miljö AB 

Biotoper 
hällmarkstallskog 

Areal 
0,16 ha 

Naturtyper 
Skog och träd 

Natura 2000 naturtyper 
Uppfyller ej kriterier 

 
Översiktlig beskrivning 
En hällmarkstallskog med en viss 
kulturpåverkan från närliggande tomter. 
Stora ruggar av olika björnbär och örter som 
fingerborgsblomma, klofibbla, fliknäva, ljust 
kungsljus, rotfibbla och prästkrage växer i 
bergsprickorna och intill träden. Här 
noterades både armeniskt björnbär och 
västkustbjörnbär. 
 
Bedömningsgrund biotopvärde 
Här finns ett visst biotopvärde genom att 
området har blomsterrika bryn och en del 
död ved. 

Bedömningsgrund artvärde 
I delområdet noterades den rödlistade klofibblan. Detta tillsammans med en viss 
artrikedom av pollinatörer ger ett visst artvärde.  

Naturvårdsarter, egna fynd: 
- Klofibbla, Crepis tectorum (NT).  
 
Sammanfattande naturvärdesbedömning 
Sammanfattningsvis bedöms naturvärdesobjektet hysa ett påtagligt naturvärde 
motsvarande klass 3. 

  

 

Figur 7. Blommande västkustbjörnbär och prästkragar livar 

upp denna torra tallskog. 
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Tidigare inventeringar 
Uppgift finns på Artportalen om förekomst av den rödlistade arten klofibbla (NT). 
Positionsangivelsen är dock grov men omfattar detta delområde. 

Lagligt skydd 
Hela delområdet omfattas av strandskydd. 

 

Naturvärdesobjekt 5 
Objekt-ID 
Köpstadsö 5 

Naturvärdesklass 
4 

Inventeringsdatum 
2020-05-13 

Inventerare 
Thomas Appelqvist, Pro Natura, Jonas 
Örnborg, Örnborg Kyrkander Biologi & 
Miljö AB 

Biotoper 
Hällmarkstallskog 

Areal 
0,45 ha 

Naturtyper 
Skog och träd 

Natura 2000 naturtyper 
Uppfyller ej kriterier 

 
Översiktlig beskrivning 
En bergig hällmarkstallskog med vidsträckta 
klipp- och hällmarker. Ljung och kruståtel 
dominerar i sprickorna men här finnas också 
inslag av något mer krävande växter som 
getrams, bergglim, vårtåtel, oxel och 
fingerborgsblomma. 

Lönn, alm och ek ger en annan skogstyp på 
små ytor i några djupare sprickdalar. I dessa 
små sprickdalar noterade också vildkaprifol. 

Bedömningsgrund biotopvärde 
Här finns ett visst biotopvärde genom att 
skogsbeståndet är relativt orörd 

Bedömningsgrund artvärde 
Inga naturvårdsarter noterades och delområdet bedöms därmed hysa obetydligt artvärde.  

  

 

Figur 8. Ung tallskog där det nakna berget upptar stora 

ytor. 
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Sammanfattande naturvärdesbedömning 
Sammanfattningsvis bedöms naturvärdesobjektet hysa ett visst naturvärde motsvarande 
klass 4. 

Tidigare inventeringar 
Saknas. 

Lagligt skydd 
Hela delområdet omfattas av strandskydd. 

 

Naturvärdesobjekt 6 
Objekt-ID 
Köpstadsö 6 

Naturvärdesklass 
4 

Inventeringsdatum 
2020-05-13 

Inventerare 
Thomas Appelqvist, Pro Natura, Jonas 
Örnborg, Örnborg Kyrkander Biologi & 
Miljö AB 

Biotoper 
Hällmarkstallskog 

Areal 
0,16 ha 

Naturtyper 
Skog och träd 

Natura 2000 naturtyper 
Uppfyller ej kriterier 

 
Översiktlig beskrivning 
En unghällmarkstallskog med mycket berg i 
dagen med rundslipade hällar. Vidsträckta 
hällar där små tallplantor har vuxit upp i små 
sprickdalar. Tuschlav är en typisk art på det 
nakna berget men här finns också en lång 
rad andra mossor och lavar samt en del 
pionjärvegetation. 

Bedömningsgrund biotopvärde 
Hällmarkerna är artfattiga och ger endast ett 
obetydligt artvärde. 

Bedömningsgrund artvärde 
Inga naturvårdsarter noterades men de artrika hällmarkerna ger ett visst artvärde.  

  

 

Figur 9. Glaciärslipade berg med ungplantor av tall och en 

pionjärvegetation av mossor och lavar. 
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Sammanfattande naturvärdesbedömning 
Sammanfattningsvis bedöms naturvärdesobjektet hysa ett visst naturvärde motsvarande 
klass 4. 

Tidigare inventeringar 
Saknas. 

Lagligt skydd 
Hela delområdet omfattas av strandskydd. 

Naturvärdesobjekt 7
Objekt-ID 
Köpstadsö 7 

Naturvärdesklass 
4

Inventeringsdatum 
2020-05-13 

Inventerare 
Thomas Appelqvist, Pro Natura, Jonas 
Örnborg, Örnborg Kyrkander Biologi & 
Miljö AB

Biotoper 
Löv- och blandskogar med skogskärr 

Areal 

Naturtyper 
Skog och träd 

Natura 2000 naturtyper 
Uppfyller ej kriterier 

Översiktlig beskrivning 
I den östra delen växer en blandskog med 
björk, asp och ek. Marken är ganska fattig 
med ris och smalbladiga gräs. I den västra 
delen finns ett litet skogskärr med dominans 
av blåsstarr I kärret finns också dyfräken, 
mannagräs, kärrgröe, vänderot, kärrtistel, 
kråkklöver och spärrvitmossa Sphagnum 
squarrosum. Här löper också en stig mot 
norr. Intill stigen har man nyligen gallrat ut 
en del asp och andra lövträd. Väster om 
stigen finns en fuktig till frisk lövskog med 
asp, björk, oxel, getapel och ek. Här noterades svalört, vitsippa, ramslök och 
hybridklockhyacint.  De bägge senare är sannolikt trädgårdsrymlingar. Här finner man 
också en stenmur och väster om den en ganska plan mark med dominans av lentåtel 
tillsammans med arter som humleblomster och teveronika. 

Figur 10. Ett skogskärr med blåsstarr (tv) och 

blandlövskogen (th) 
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Bedömningsgrund biotopvärde 
Skogskärret ger delobjektet ett visst naturvärde. 

Bedömningsgrund artvärde 
Inga naturvårdsarter noterades men och de unga skogarna har endast ett obetydligt 
artvärde.  

Sammanfattande naturvärdesbedömning 
Sammanfattningsvis bedöms naturvärdesobjektet hysa ett visst naturvärde motsvarande 
klass 4. 

Tidigare inventeringar 
Saknas. 

Lagligt skydd 
Hela delområdet omfattas av strandskydd. 

Naturvärdesobjekt 8 
Objekt-ID 
Köpstadsö 8 

Naturvärdesklass 
4

Inventeringsdatum 
2020-04-28 samt 2020-06-09 

Inventerare 
Thomas Appelqvist, Pro Natura, Jonas 
Örnborg, Örnborg Kyrkander Biologi & 
Miljö AB

Biotoper 
Anlagd bevattningsdamm 

Areal 
0,02 ha

Naturtyper 
Småvatten 

Natura 2000 naturtyper 
Uppfyller ej kriterier 

Översiktlig beskrivning 
Anlagd bevattningsdamm i trädgårdsmiljö 
som tar emot vatten för högre liggande 
områden, främst hällmarkerna norr om. 
Tillrinningen sker främst diffust genom 
infiltrerat vatten som når dammen. En gjuten 
betongklack tillika gångbro i dammens södra 
ände håller upp vattennivån. Avrinningen 
sker även den diffust och infiltrerar marken 
nedströms för att bevattna bland annat 

Figur 11. Damm med dämmande betongklack/gångbro. 
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planterade frukt- och prydnadsträd nedanför. Dammen är kraftig igenväxt med vitmossor 
(Sphagnum sp.) och delvis rensad. Ruggar med tåg växer i vitmossemattan och även 
någon enstaka björk har slagit rot. Öppna vattenspeglar är tämligen små där enstaka gul 
näckros och kaveldun påträffas. Fisk saknas och evertebratfaunan utgörs av bland annat 
gulbrämad dykarbagge, buksimmare och ryggsimmare. Vattnet är mörkt och färgat av 
humusämnen. Egentlig undervattensvegetation saknas utöver enstaka bläddror. 
Fintrådiga grönalger indikerar höga närsaltsnivåer. Vid besöket i april var dammen välfylld 
och med ett max djup runt 50-60 cm vilket senare i juni sjunkit till låga 10-20 cm och där 
även delar av dammen var uttorkad. Vattenståndet i dammen är således kraftigt 
avhängigt nederbörd och direkt avrinning. Dammens lämplighet som leklokal för 
groddjur bedöms som låg pga. risk för uttorkning, dålig vattenkvalitet samt avsaknad av 
egentlig undervattensvegetation. Inga groddjur observerade i eller i anslutning till 
dammen.  

Bedömningsgrund biotopvärde 
Vattensamlingen bidrar till variation i landskapsbilden och bedöms därmed hysa vissa 
biotopvärden. 

Bedömningsgrund artvärde 
Inga naturvårdsarter observerades. Delområdet bedöms därmed hysa obetydliga 
artvärden. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 
Sammanfattningsvis bedöms naturvärdesobjektet hysa vissa naturvärden motsvarande 
klass 4. 

Tidigare inventeringar 
Saknas. 

Lagligt skydd 
Hela delområdet omfattas av strandskydd. 
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Naturvärdesobjekt 9 
Objekt-ID 
Köpstadsö 9 

Naturvärdesklass 
3 

Inventeringsdatum 
2020-04-28 samt 2020-06-09 

Inventerare 
Thomas Appelqvist, Pro Natura, Jonas 
Örnborg, Örnborg Kyrkander Biologi & 
Miljö AB 

Biotoper 
Anlagd bevattningsdamm 

Areal 
0,01 ha 

Naturtyper 
Småvatten 

Natura 2000 naturtyper 
Uppfyller ej kriterier 

 
Översiktlig beskrivning 
Anlagd bevattningsdamm i en naturlig 
bergskreva där en gjuten betongklack i dess 
södra del upprätthåller vattennivån. 
Dammen utgörs egentligen av två 
närliggande dammar men som är 
hydrologiskt förbundna med varandra varför 
de betraktas som en damm här. Vattnet är 
mörkt och kraftigt humusfärgat, maxdjupet 
överstiger sannolikt 1 m när dammen är full. 
Gyttjiga sediment från nedbrutet material 
täcker botten. Undervattensvegetation 
saknas utöver rikligt med bläddror som flyter 
omkring. Rikligt med grönalger, som delvis 
täcker stora delen av botten, indikerar 
näringsrika förhållanden. Yngel av padda 
observerad i dammen liksom enstaka vuxna 
individer i närområdet. Rikligt insektsliv med 
dykarskalbaggar, rygg- och buksimmare, 
trollsländelarver, virvelbaggar med flera. Fisk 
och kräftor saknas i dammen.  

Bedömningsgrund biotopvärde 
Vattensamlingen bidrar till variation i landskapet och avsaknad av kräftor och fisk är 
positivt för groddjur. Därmed bedöms delområdet hysa vissa biotopvärden. 

  

Figur 12. Gjuten klack som upprätthåller vattennivån i 

bevattningsdammen som är anlagd i en naturlig 

klippskreva och tar emot vatten från hällmarkerna 

ovan. 
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Bedömningsgrund artvärde 
I delområdet noterades vanlig padda som är fridlyst. Detta ger ett visst artvärde. 

Naturvårdsarter, egna fynd: 
- Vanlig padda (Bufo bufo) - fridlyst.  

Sammanfattande naturvärdesbedömning 
Sammanfattningsvis bedöms naturvärdesobjektet hysa påtagligt naturvärden 
motsvarande klass 3. 

Tidigare inventeringar 
Saknas. 

Lagligt skydd 
Hela delområdet omfattas av strandskydd. Vanlig padda omfattas av 
artskyddsförordningens §6. 

 

6. Värdeelement  
Värdeelement är objekt som har särskild betydelse för biologisk mångfald och under 
inventeringen har några sådana identifierats. Dessa är utmärkta på karta i figur 13 samt i 
bilaga 3. De identifierade värdeelementen inkluderar dels grövre ekar med förhöjda 
naturvärden, dels en död ek (=ektorraka) och dessutom ett par mindre vattensamlingar. 
Ekarna kan sägas ha förhöjda naturvärden och börjar nu få strukturer såsom död ved i 
kronan, grov bark och/eller vedblottor vilka är viktiga för många arter av insekter och i 
viss mån också för vedsvampar och lavar. Inga av dem uppfyller dock naturvårdsverkets 
definition för särskilt skyddsvärda träd. Ek 1 växer intill en mindre bergvägg i en sluttning 
som vetter mot SO. Den börjar nu få en skovelbark vid basen och de nedre grenarna 
börjar få dödvedspartier.  Den tjocka och korta stammen indikerar att den kan ha varit 
kronbeskuren. En liknande ek står i den västra delen av området (=ek nr 5). Ek 2, som 
ligger intill stigen upp mot den norra husgruppen har samma karaktärer som den förra 
(en bild på eken finns på sidan 11 i rapporten). Ek nr 4 är mer högväxt och växer i en 
syd/nordliggande sprickdal. Också denna börjar på avdöende granar i kronan och en mer 
skrovlig bark. Strax söder om denna i samma sprickdal står en =(nr 3) död och delvis 
barkfallen ek som exponerar ganska mycket död ved. 
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 Tabell 1. Noterade värdeelement. De olika värdeelementens nummer relaterar till karta i figur 13 samt karta i bilaga 3. 

Beteckning Värdeelement Kommentar 
1 Grövre, flerstammig ek  
2 Grövre ek  
3 Ektorraka  
4 Grövre ek   
5 Grövre ek   
6 Mindre vattensamling  
7 Mindre vattensamling  
8 Mindre vattensamling  

 

 
Figur 13. Karta över förekommande värdeelement. Värdeelement 6 och 7 beskrivs dessutom som egna 

naturvärdesobjekt ovan. 
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7. Inventering av groddjur  
I uppdraget ingick en fördjupad inventering av groddjur knutna till de dammar som ligger 
inom inventeringsområdet. Dammar som besökts utgörs av dels av NVO objekt 8 och 9 
(figur 1), dels av dammarna som klassificerats som värdeelement (figur 13). Två besök har 
genomförts (ett dagtid och ett nattetid) 2020-04-28 samt 2020-06-09 för att inventera 
och eftersöka groddjur. Endast vanlig padda har påträffats (i naturvärdesobjekt 9 och 
värdeelement nr 7) och den har även konstaterats reproducera sig i naturvärdesobjekt 9 
(se karta i figur 1) om än fåtaligt (1–2 individer). Dammarnas och vattensamlingarna har 
generellt bedömts hysa låga förutsättningar för groddjur, främst på sämre vattenkvalitet, 
höga närsaltsnivåer, avsaknad av undervattensvegetation och stor risk för uttorkning 
under säsongen. Tidigare observationer av groddjur på Köpstadsö inrapporterade till 
Artportalen uppvisar endast en observation av vanlig padda 2014. Generellt är 
observationer inrapporterade till Artportalen av andra groddjur än strandpadda i 
Göteborgs skärgård sparsamma, vilket delvis troligtvis beror på att de förekommer mer 
sparsamt jämfört med på fastlandet men även att regelbundna inventeringsinsatser för 
just strandpadda görs i området. De aktuella dammarna bedöms inte utgöra lämpliga 
leklokaler för strandpadda som främst attraheras av mer grunda och snabbuppvärmda 
hällkar betydligt närmare strandlinjen jämfört med vanlig padda. 

 

8. Analys av områdets känslighet för 
byggnation  
Resultatet av naturvärdesinventeringen visar att det finns naturvärdesobjekt i 
naturvärdesklasserna 3 och 4. Merparten av ytorna inom det inventerade området är 
hällmarker vilka har placerats i naturvärdesklass 4. Undantaget från detta är ett litet 
hällmarksavsnitt med rikare flora (delområde 4), en gräsdominerad mark med 
ängskaraktär som slås regelbundet (delområde 2) samt en mindre vattensamling 
(delområde 9) i vilken padda kan fortplanta sig. Alla dessa har bedömts hysa naturvärden 
motsvarande klass 3 och i de två förstnämnda finns den rödlistade arten klofibbla (NT).  

Vid en eventuell byggnation blir effekterna på det inventerade områdets naturvärden 
begränsat om byggnation förläggs till de hällmarker som placerats i naturvärdesklass 4. 
Skulle byggnation genomföras i delområde 2, 4 eller 9 skulle de negativa effekterna på 
naturvärdena bli betydligt större.  
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För att ytterligare reducera inverkan på förekommande naturvärden är det önskvärt om 
strukturer som har pekats ut som värdeelement kan lämnas. Dessa värdeelement omfattar 
dels några mindre vattensamlingar/dammar (i detta resonemang inkluderas även 
vattensamlingen i delområde 8) vilka har viss betydelse för variationen i landskapet och 
dels ett antal äldre träd som hyser vissa förhöjda naturvärden utan att för den skull 
hamna inom definitionen för särskilt skyddsvärda träd. För att undvika skada på dessa 
träds rotsystem har en standard för skyddande av träd vid byggnation tagits fram 
(Östberg och Stål 2018). I denna beskrivs hur stora så kallade träskyddsområden bör vara 
för olika typer av träd. För träd i grovleksklassen 21 – 65 centimeter i brösthöjdsdiameter 
anges ett skyddsavstånd på minst 10 meters radie mätt från stammens mitt och för träd i 
grovleksklassen 66 – 100 centimeter anges ett skyddsavstånd på minst 15 meters radie 
mätt från stammens mitt. De träd som pekats ut som värdeelement hamnar i någon av 
dessa grovleksklasser. För att undvika risk för negativ påverkan på dessa träd bör därför 
inte grävning, sprängning, schaktning eller liknande som kan påverka trädens rötter, 
göras inom angivna skyddsavstånd.  
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9.2. Kartor 
Ortofoto erhållet av Göteborgs Stad. 
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9.3. Databaser och internet 
Artportalen – Rapportsystem för växter, djur och svampar:  
https://artportalen.se/ 

Länsstyrelsernas geodatakatalog: 
https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/ 

Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur 
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 

Skogsstyrelsens kartdatabas: 
https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/ 
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